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 القضاء كتاب 

 ؟يف ايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع أسنض سهِ ايكنا٤

 .األفٌ يف َؾضٚعٝت٘: ايهتاب، ٚايغ١ٓ، ٚاإلمجاع

ٍَ }أَا ايهتاب: فكٛي٘ تعاىل: - َِْظ َُا َأ ِِ ِب ُٗ َٓ ِٝ ِِ َب ِٕ اِسُه ُ٘...ََٚأ َُا َؽَذَض }ٚقٛي٘:  {ايًَّ َُُٛى ِفٝ َُٜشهِّ َٕ َست٢َّ  ُٛٓ َِ ُِٜؤ ََٚصبَِّو ال  َفال 

...ِِ ُٗ َٓ ِٝ ٣َٛ...}اآل١ٜ ٚقٛي٘:  {َب َٗ َٚال َتتَِّبِع اِي َّاِؼ ِباِيَشلِّ  َٔ اي ِٝ ِِ َب  .اآل١ٜ {َفاِسُه
 َتفل عًٝ٘." أدضإ، ٚإٕ أخطأ: فً٘ أدضإسا ادتٗز اؿانِ، فأفاب: فً٘ "ٚأَا ايغ١ٓ: فكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: -

 .ٚأمجع املغًُٕٛ ع٢ً َؾضٚعٝت٘- 
ٖٚٛ فضض نفا١ٜ ألٕ أَض ايٓاؼ ال ٜغتكِٝ بزْٚ٘، ٚألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سهِ بني ايٓاؼ، ٚبعح عًٝا إىل ايُٝٔ يًكنا٤، 

 .ٝشتاز إىل سانِ ٜٓقف املعًّٛ: فٛدب ْقب٘ٚسهِ اـًفا٤ ايضاؽزٕٚ، ٚٚيٛا ايكنا٠ يف األَقاص ٚألٕ ايعًِ يف ايطباع، ف

 

 َاسا يف ساي١ إٕ مل ٜقًح يًكنا٤ إال ٚاسزا؟

 .فإٕ مل ٜهٔ َٔ ٜقًح يًكنا٤ إال ٚاسزا: تعني عًٝ٘، فإٕ اَتٓع: أدرب عًٝ٘، ألٕ ايهفا١ٜ ال ؼقٌ إال ب٘. قاي٘ يف ايهايف

 

 ملاسا نإ ايغًف ميتٓعٕٛ َٔ ايكنا٤؟
ع٢ً ايكٝاّ ب٘، ٚأر٣ اؿل فٝ٘. ٚفٝ٘ خطض نجري، ٚٚطص نبري ملٔ مل ٜؤر اؿل فٝ٘. فًشيو نإ ايغًف  ٚفٝ٘ فنٌ ععِٝ ملٔ قٟٛ

ٚايٛادب اؽاسٖا رٜٓا ٚقضب١، فإْٗا َٔ أفنٌ ايكضبات. ٚإمنا فغز ساٍ األنجض يطًب ايض٥اع١ ٚاملاٍ  :ميتٓعٕٛ َٓ٘. قاٍ يف ايفضٚع

. قاٍ يف ايؾضح: ٚإٕ ٚدز غريٙ، نضٙ ي٘ طًب٘ بػري خالف، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ بٗا، َٚٔ فعٌ َا ميهٓ٘: مل ًٜظَ٘ َا ٜعذظ عٓ٘

 .. اؿزٜح، َتفل عًٝ٘" ال تغأٍ اإلَاص٠... " ٚعًِ 

 

 أسنض ؽضٚط تٓقٝب ايكامٞ؟
ٜرتتب يف فٝذب ع٢ً اإلَاّ إٔ ٜٓقب بهٌ إقًِٝ قامٝا ألْ٘ ال ميهٓ٘ إٔ ٜباؽض اـقَٛات يف مجٝع ايبًزإ بٓفغ٘، فٛدب إٔ -

 نٌ إقًِٝ َٔ ٜتٛىل فقٌ اـقَٛات بِٝٓٗ، ي٦ال تنٝع اؿكٛم،

 .ٚإٔ خيتاص يشيو أفنٌ َٔ جيز عًُا ٚٚصعا ألٕ اإلَاّ ْاظض يًُغًُني، فٝذب عًٝ٘ اختٝاص األفًح هلِ-
يكنا٤. ٚجيتٗز ايكامٞ ٚؼضٟ ايعزٍ أٟ: إعطا٤ اؿل ملغتشك٘ َٔ غري ٌَٝ، ألْ٘ املكقٛر َٔ ا ٜٚأَضٙ بايتك٣ٛ ألْٗا صأؼ ايزٜٔ،-

 .يف إقاَت٘

 

 ٌٖ ٚال١ٜ ايكنا٤ َٓذظ٠؟

ٚتقح ٚال١ٜ ايكنا٤، ٚاإلَاص٠ َٓذظ٠ نـ: ٚيٝتو اآلٕ، َٚعًك١ بؾضط، حنٛ قٍٛ اإلَاّ: إٕ َات فالٕ ايكامٞ أٚ األَري، ففالٕ 

 .صٚاٙ ايبداصٟ "أَرينِ طٜز، فإٕ قتٌ فذعفض، فإٕ قتٌ فعبز اهلل بٔ صٚاس١" عٛم٘. ؿزٜح 

 

 أسنض ؽضٚط فش١ ايتٛي١ٝ؟
ألْٗا َٔ املقاحل ايعا١َ: نعكز ايش١َ، ٚألٕ اإلَاّ فاسب األَض  ٚؽضط يقش١ ايتٛي١ٝ: نْٛٗا َٔ إَاّ أٚ ْا٥ب٘ فٝ٘ أٟ: ايكنا٤،-

 .ٚايٓٗٞ، فال ٜفتأت عًٝ٘ يف سيو
 أٚ ايعضام ْٚٛاسٝ٘، ٚإٔ ٜعني ي٘ َا ٜٛيٝ٘ يف اؿهِ ٚايعٌُ ٖٚٛ َا جيُع بالرا ٚقض٣ َتفضق١: نُقض ْٚٛاسٝٗا،

 نُه١، ٚاملز١ٜٓ، يٝعًِ قٌ ٚالٜت٘، فٝشهِ فٝ٘ رٕٚ غريٙ ٚبعح عُض، صمٞ اهلل عٓ٘، يف نٌ َقض قامٝا ٚٚايٝا  ٚبًز

ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، نتب يعُضٚ بٔ سظّ سني بعج٘ يًُٝٔ "َٚؾافٗت٘ بٗا إٕ نإ سامضا، َٚهاتبت٘ بٗا إٕ نإ غا٥با -

 ".يهٛف١: أَا بعز: فإْٞ قز بعجت إيٝهِ عُاصا أَريا، ٚعبز اهلل قامٝا، فامسعٛا هلُا ٚأطٝعٛاٚنتب عُض إىل أٌٖ ا

 

 ، ٚبايهٓا١ٜ؟أسنض أيفغ ايتٛي١ٝ ايقضحي١
ٚأيفاظ ايتٛي١ٝ ايقضحي١ عبع١: ٚيٝتو اؿهِ، أٚ قًزته٘ ٚفٛمت، أٚ صررت، أٚ دعًت إيٝو اؿهِ، ٚاعتشًفتو، ٚاعتٓبتو يف -
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 .أسزٖا، ٚقبٌ املٛىل: اْعكزت ايٛال١ٜ، نايبٝع ٚايٓهاحاؿهِ فإسا ٚدز 
ٚايهٓا١ٜ حنٛ: اعتُزت، أٚ عٛيت عًٝو، أٚ ٚنًتو، أٚ أعٓزت إيٝو: ال تٓعكز بٗا إال بكض١ٜٓ، حنٛ: فاسهِ أٚ: فتٍٛ َا عٛيت -

ىل ايتٛي١ٝ إال بكض١ٜٓ تٓفٞ ألٕ ٖشٙ األيفاظ ؼتٌُ ايتٛي١ٝ ٚغريٖا، َٔ نْٛ٘ ٜأخش بضأٜ٘، ٚغري سيو، فال ٜٓقضف إ ،عًٝو فٝ٘

 .االستُاٍ

 

 ايعا١َ اؿهِ ٚال١ٜ ٚتفٝز فقٌ

 َت٢ تفٝز ٚال١ٜ اؿهِ ايعا١َ؟

 .ٖٚٞ: اييت مل تكٝز عاٍ رٕٚ أخض٣

 

 ايعا١َ؟ أسنض َا ع٢ً ايكامٞ ػاٙ

 اـقَٛات، ٚأخش اؿل، ٚرفع٘ يًُغتشل، ٚايٓعض يف َاٍ ايٝتِٝ، ٚاجملٕٓٛ، ٚايغفٝ٘ ايشٜٔ ال ٚيٞ هلِ، فقٌ-
يتذضٟ ع٢ً ؽضٚطٗا ٚايٓعض يف  اييت يف عًُ٘، ٚاؿذض يغف٘، ٚفًػ، ٚايٓعض يف األٚقاف ايػا٥ب َا مل ٜهٔ ي٘ ٚنٌٝ، َٚاٍ-

 َقاحل طضم عًُ٘ ٚأفٓٝت٘،
ايٓغا٤، ٚتقفح ساٍ ؽٗٛرٙ ٚأَٓا٥٘، يٝغتبزٍ مبٔ ثبت دضس٘، ٚإقا١َ إَا١َ مجع١ ٚعٝز، َا مل خيقا ٚتظٜٚر َٔ ال ٚيٞ هلا َٔ -

 .بإَاّ، عُال بايعار٠ يف سيو

 

 ٌٖ َٔ رٚص ايكامٞ إيظاّ ايباع١ بايؾضع ؟

 .ٚال ٜغتفٝز االستغاب ع٢ً ايباع١ ٚال إيظاَِٗ بايؾضع ألٕ ايعار٠ مل ػض بتٛيٞ ايكنا٠ سيو

 

 سهِ ايكامٞ يف غري قٌ عًُ٘؟ٌٖ ٜٓفش 
ٚال ٜٓفش سهُ٘ يف غري قٌ عًُ٘ إسا ٚالٙ يف قٌ خال، فٝٓفش سهُ٘ يف َكِٝ ب٘، ٚطاصئ إيٝ٘، ألْ٘ ٜقري َٔ أٌٖ سيو احملٌ 

 يف نجري َٔ األسهاّ، ٚال ٜٓفش يف غريٙ، ألْ٘ مل ٜزخٌ ؼت ٚالٜت٘.

 

 ٌٖ يًكامٞ طًب ايضطم يٓفغ٘ ٚأَٓا٥٘ َع اؿاد١؟

طًب ايضطم يٓفغ٘ ٚأَٓا٥٘ َع اؿاد١ يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ. قاي٘ يف ايؾضح. ملا صٟٚ عٔ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ اعتعٌُ  ٚي٘- 

 .ع٢ً ايكنا٤، ٚفضض ي٘ صطقا، ٚصطم ؽضحيا يف نٌ ؽٗض َا١٥ رصِٖ  طٜز بٔ ثابت

ي٘: ال ٜغعو ٖشا، فكاٍ: َا نٓت ألرع أًٖٞ  ٚصٟٚ إٔ أبا بهض ايقزٜل ملا ٚيٞ اـالف١: أخش ايشصاع ٚخضز إىل ايغٛم، فكٌٝ-

ٜنٝعٕٛ. ففضمٛا ي٘ نٌ ّٜٛ رصُٖني ٚبعح عُض إىل ايهٛف١ عُاص بٔ ٜاعض ٚايٝا، ٚابٔ َغعٛر قامٝا، ٚعجُإ بٔ سٓٝف َاعشا، 

بعجُٗا إىل  ٚفضض هلِ نٌ ّٜٛ ؽا٠: ْقفٗا يعُاص، ٚايٓقف اآلخض بني عبز اهلل ٚعجُإ ٚنتب إىل َعاس بٔ دبٌ، ٚأبٞ عبٝز٠ سني

 اْعضا صداال َٔ فاؿٞ َٔ قبًهِ، فاعتعًُِٖٛ ع٢ً ايكنا٤، ٚاصطقِٖٛ، ٚأٚععٛا عًِٝٗ َٔ َاٍ اهلل تعاىل.  :ايؾاّ، إٔ

 

 ٌٖ جيٛط ٚال١ٜ ايكنا٤ إٔ حيهِ مبشٖب َعني؟

 .ٚال جيٛط ي٘ إٔ ٜٛيٝ٘ ع٢ً إٔ حيهِ مبشٖب إَاّ بعٝٓ٘. ال ْعًِ فٝ٘ خالفا

َّاِؼ ِباِيَشلِّ...}تعاىل: قاي٘ يف ايؾضح، يكٛي٘  َٔ اي ِٝ ِِ َب  .ٚإمنا ٜعٗض اؿل بايزيٌٝ {َفاِسُه

 

 َاسا يف ساي١ إسا ٚىل االإَاّ قامٝا، ثِ َات اإلَاّ أٚ عظٍ؟
ٚإسا ٚىل اإلَاّ قامٝا، ثِ َات اإلَاّ أٚ عظٍ: مل ٜٓعظٍ ايكامٞ، ألٕ اـًفا٤ ٚيٛا سهاَا، فًِ ٜٓعظيٛا مبٛتِٗ. فإٕ عظي٘ اإلَاّ 

اْعظٍ. ألٕ عُض ٜٛيٞ ايٛال٠ ثِ ٜعظهلِ. َٚٔ مل ٜعظي٘ عجُإ بعزٙ إال ايكًٌٝ. ٚقاٍ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘ ألعظئ  :ايشٟ ٚالٙ، أٚ غريٙ

ٚأٚيٞ صدال إسا صآٙ ايفادض فضق٘. فعظي٘، ٚٚىل نعب ابٔ عٛاص ٚٚىل عًٞ أبا األعٛر ثِ عظي٘،  - ٜعين: عٔ قنا٤ ايبقض٠ -أبا َضِٜ 

 .تين، َٚا خٓت َٚا دٓٝت؟! قاٍ: إْٞ صأٜتو ٜعًٛ نالَو ع٢ً اـقُنيفكاٍ: مل عظي

 
 خقاٍ عؾض ايكامٞ يف ٜٚؾرتط فقٌ
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 أسنض اـقاٍ اييت تؾرتط يف ايكامٞ؟

 .نْٛ٘ بايػا، عاقال ألٕ غري املهًف ؼت ٚال١ٜ غريٙ، فال ٜهٕٛ ٚايٝا ع٢ً غريٙ
ٚقافٌ  يٝغت أٖال ؿنٛص ايضداٍ ْاقق١ ايعكٌ صٚاٙ ايبداصٟ. ٚألْٗا معٝف١ ايضأٟ "َا أفًح قّٛ ٚيٛا أَضِٖ اَضأ٠"ؿزٜح  سنضا

 .اـقّٛ

 .سضا ألٕ غريٙ َٓكٛل بضق٘، َؾػٍٛ عكٛم عٝزٙ

 .َغًُا ألٕ اإلعالّ ؽضط يًعزاي١

ِِ َفاِعٌل}عزال فال جيٛط تٛي١ٝ ايفاعل، يكٛي٘ تعاىل:  ِٕ َدا٤َُن ُٓٛا ِإ ََ َٔ آ َٗا ايَِّشٜ ُٓٛا... َٜا َأُّٜ َّٝ ََٓبٍأ َفَتَب   {ِب

 .مسٝعا يٝغُع نالّ اـقُني

 .بقريا يٝعضف املزعٞ َٔ املزع٢ عًٝ٘، ٚاملكض َٔ املكض ي٘، ٚايؾاٖز َٔ املؾٗٛر عًٝ٘

 .َتهًُا يٝٓطل بايفقٌ بني اـقّٛ

َٔ}فتٗزا سنضٙ ابٔ سظّ إمجاعا، يكٛي٘ تعاىل:  ِٝ َِ َب َُا َأَصاَى ايَّ ...ِيَتِشُه َّاِؼ ِب ٚاجملتٗز: ايعامل بطضم األسهاّ، ؿزٜح   {ُ٘اي

 .. اؿزٜح، صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚابٔ َاد٘ "ايكنا٠ ثالث١..."

 

 َاسا يف ساي١ يٛ نإ ادتٗارٙ يف َشٖب إَاَ٘؟
َشٖب٘ يف يف َشٖب إَاَ٘ يًنضٚص٠ بإٔ مل ٜٛدز فتٗز َطًل، فرياعٞ أيفاظ إَاَ٘، َٚتأخضٖا، ٜٚكًز نباص  نإ ادتٗارٙ  ٚيٛ

 ٖشٙ ايؾضٚط تعترب سغب اإلَهإ، ٚجيب تٛي١ٝ األَجٌ فاألَجٌ.  :سيو، ألِْٗ أرص٣ ب٘ ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ

 ٚع٢ً ٖشا ٜزٍ نالّ أمحز ٚغريٙ. فٝٛىل يعزّ أْفع ايفاعكني ٚأقًُٗا ؽضا، ٚأعزٍ املكًزٜٔ، ٚأعضفُٗا بايتكًٝز. 

 

 أسنض سهِ إٔ تهٕٛ ايفت٣ٛ باهل٣ٛ؟

 ٚحيضّ اؿهِ ٚايفت٣ٛ باهل٣ٛ إمجاعا، ٚبكٍٛ، أٚ ٚد٘ َٔ غري ْعض يف ايرتدٝح إمجاعا.  ٚقاٍ أٜنا:

 .ٚجيب إٔ ٜعٌُ مبٛدب اعتكارٙ فُٝا ي٘ ٚعًٝ٘ إمجاعا. سنضٙ يف ايفضٚع

 

 َاسا يف ساي١ يٛ سهِ اثٓإ فأنجض بُٝٓٗا ؽدقا فاؿا يًكنا٤؟
سهُ٘ يف نٌ َا ٜٓفش فٝ٘ سهِ َٔ ٚالٙ اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ ؿزٜح أب٢ فًٛ سهِ اثٓإ فأنجض بُٝٓٗا ؽدقا فاؿا يًكنا٤: ْفش 

 "َا أسغٔ ٖشا !بِٝٓٗ، فضمٞ نال ايفضٜكني. قاٍ: أْ٘ قاٍ ٜا صعٍٛ اهلل: إٕ قَٛٞ إسا اختًفٛا يف ؽ٤ٞ أتْٛٞ فشهُت"ؽضٜح، ٚفٝ٘ 

 .َطعِ، ٚمل ٜهٔ أسز َُٓٗا قامٝا ٚؼانِ عُض ٚأبٞ إىل طٜز بٔ ثابت، ٚؼانِ عجُإ ٚطًش١ إىل دبري بٔ .صٚاٙ ايٓغا٥ٞ

 .ٜٚضفع اـالف، فال حيٌ ألسز ْكن٘ سٝح أفاب اؿل ألٕ َٔ داط سهُ٘ يظّ نكامٞ اإلَاّ

 
 ايكامٞ آراب يف فقٌ

 أسنض َا ٜغٔ يف آراب ايكامٞ؟

 .ٜٚغٔ نٕٛ اؿانِ قٜٛا بال عٓف ي٦ال ٜطُع فٝ٘ ايعامل 

 يٝٓا بال معف ي٦ال ٜٗاب٘ احملل،
 ػنب َٔ نالّ اـقِ فُٝٓع٘ اؿهِسًُٝا ي٦ال ٜ

 َتأْٝا ي٦ال تٛرٟ عذًت٘ إىل َا ال ٜٓبػٞ،
 َتفطٓا َتٝكعا ال ٜؤت٢ َٔ غفٌ. ٚال خيزع يػض٠، سا ٚصع ْٚظا١ٖ ٚفزم،

 عفٝفا ي٦ال ٜطُع يف ًَٝ٘ بإطُاع٘،
ػٞ يًكامٞ إٔ ٜهٕٛ قامٝا بقريا بأسهاّ اؿهاّ قبً٘ يٝغٌٗ عًٝ٘ اؿهِ، ٚتتنح ي٘ طضٜك٘. قاٍ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘ ال ٜٓب

ست٢ تهٌُ فٝ٘ مخػ خقاٍ: عفٝف، سًِٝ، عامل مبا نإ قبً٘، ٜغتؾري سٟٚ األيباب، ال خياف يف اهلل ي١َٛ ال٥ِ ٚقاٍ عُض بٔ 

 .ٚايعًِ بايغٓٔ، ٚاؿًِ ٚايقضا١َ ٚايٓظا١ٖ ٚايٛصع ٚايفك٘ عبز ايعظٜظ: عبع خالٍ إٕ فات ايكامٞ َٓٗا ٚاسز٠ فٗٞ ٚف١ُ: ايعكٌ
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 نٝف ٜتج٢ٓ ي٘ ايعزٍ بني اـقُني؟
إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ: "ٚجيب عًٝ٘ ايعزٍ بني اـقُني يف ؿع٘، ٚيفع٘، ٚفًغ٘ ٚايزخٍٛ عًٝ٘ ؿزٜح أّ ع١ًُ 

ٜضفع٘ ع٢ً َٔ ابتًٞ بايكنا٤ بني املغًُني فًٝعزٍ بِٝٓٗ يف ؿع٘، ٚإؽاصت٘، َٚكعزٙ، ٚال ٜضفعٔ فٛت٘ ع٢ً أسز اـقُني َا ال 

صٚاٙ عُض بٔ أبٞ ؽٝب١ يف نتاب قنا٠ ايبقض٠. ٚنتب عُض إىل أبٞ َٛع٢ ٚاؼ بني ايٓاؼ يف ٚدٗو، ٚفًغو ٚعزيو،   "اآلخض

ست٢ ال ٜٝأؼ اينعٝف َٔ عزيو، ٚال ٜطُع ؽضٜف يف سٝفو ٚدا٤ صدٌ إىل ؽضٜح ٚعٓزٙ ايغضٟ، فكاٍ: أعزْٞ ع٢ً ٖشا اؾايػ 

ػ َع خقُو، قاٍ: إْٞ أمسعو َٔ َهاْٞ، قاٍ: قِ فادًػ َع خقُو، فإٕ فًغو ٜضٜب٘، إىل دٓبو، فكاٍ يًغضٟ: قِ فادً

 .ٚإْٞ ال أرع ايٓقض٠ ٚأْا عًٝٗا قارص

 

 نٝف ٜكِٝ ايكامٞ ايعزٍ بني خقُني َغًِ ٚنافض؟
اهلل عٓ٘، سانِ ٜٗٛرٜا  إال املغًِ َع ايهافض: فٝكزّ رخٛال، ٜٚضفع، دًٛعا ؿض١َ اإلعالّ ٚملا ص٣ٚ إبضاِٖٝ ايتُٝٞ إٔ عًٝا، صم٢

إىل ؽضٜح، فكاّ ؽضٜح َٔ فًغ٘، ٚأدًػ عًٝا فٝ٘، فكاٍ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘: يٛ نإ خقُٞ َغًُا ؾًغت َع٘ بني ٜزٜو، 

 .ٚيهٔ مسعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜكٍٛ: ال تغاِٖٚٚ يف اجملايػ

 

 أسنض سهِ أخش ايكامٞ ايضؽ٠ٛ؟
 فشش٘ ايرتَشٟ.  "يعٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ايضاؽٞ ٚاملضتؾٞ"ٚحيضّ عًٝ٘ أخش ايضؽ٠ٛ ؿزٜح ابٔ عُض، قاٍ: 

ٚصٚاٙ أبٛ ٖضٜض٠، ٚطار يف اؿهِ ٚصٚاٙ أبٛ بهض يف طار املغافض، ٚطار ٚايضا٥ؿ ٖٚٛ: ايغفري بُٝٓٗا. ٚنشا اهلز١ٜ، ؿزٜح أبٞ محٝز 

صٚاٙ أمحز. ٚقاٍ عُض بٔ عبز ايعظٜظ: ناْت اهلز١ٜ فُٝا َن٢ ٖز١ٜ، ٚأَا ايّٝٛ فٗٞ  "عُاٍ غًٍٖٛزاٜا اي"ايغاعزٟ َضفٛعا: 

 :صؽ٠ٛ. قاٍ يف ايفضٚع: ٚقاٍ نعب األسباص قضأت يف بعض َا أْظٍ اهلل ع٢ً أْبٝا٥٘: اهلز١ٜ تفكأ عني اؿهِ ٚقاٍ ايؾاعض
 .إسا أتت اهلز١ٜ راصقّٛ ... تطاٜضت األَا١ْ َٔ نٛاٖا

قبٛهلا، الْتفا٤ ايت١ُٗ. ٚاعتشب ايكامٞ ايتٓظٙ عٓٗا،  ممٔ نإ ٜٗارٜ٘ قبٌ ٚالٜت٘ بؾضط إٔ ال ٜهٕٛ ي٘ سه١َٛ فٝباحإال -

 ألْ٘ ال ٜأَٔ إٔ تهٕٛ ؿه١َٛ َٓتعض٠. 

 

 ٌٖ يًكامٞ إٔ ٜباؽض ايبٝع ٚايؾضا٤ بٓفغ٘؟

َا "٣ أبٛ األعٛر املايهٞ عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ َضفٛعا: ٜٚهضٙ إٔ ٜباؽض ايبٝع ٚايؾضا٤ بٓفغ٘، ي٦ال حياب٢ فٝذضٟ فض٣ اهلز١ٜ. ٚصٚ

ٚقاٍ ؽضٜح: ؽضط عًٞ عُض سني ٚالْٞ ايكنا٤ إٔ ال أبٝع ٚال أبتاع، ٚال أصتؾٞ، ٚال أقنٞ ٚأْا غنبإ  ".عزٍ ٚاٍ اػض يف صعٝت٘ أبزا

 .فإٕ استاز مل ٜهضٙ، ألٕ أبا بهض ايقزٜل ققز ايغٛم يٝتذض فٝ٘ ست٢ فضمٛا ي٘ َا ٜهفٝ٘

 

 يًكامٞ إٔ ٜنٝف أسز اـقُني رٕٚ األخض؟ٌٖ 
ٚال ٜغاص أسز اـقُني، أٚ ٜنٝف٘، أٚ ٜكّٛ ي٘ رٕٚ اآلخض ألْ٘ إعا١ْ ي٘ ع٢ً خقُ٘، ٚنغض يكًب٘. ٚصٟٚ عٔ عًٞ، صمٞ اهلل عٓ٘ 

ال تنٝفٛا أسز ْعِ، قاٍ: ؼٍٛ عٓا، فإْٞ مسعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٜكٍٛ:  :أْ٘ ْظٍ ب٘ صدٌ، فكاٍ: أيو خقِ؟ قاٍ"

 ."اـقُني إال َٚع٘ خقُ٘

 

 ؟ ٚقتٗا بني اـقّٛأسنض اؿاالت اييت حيضّ ايكامٞ إٔ حيهِ 

 .َتفل عًٝ٘ "ال ٜكنني سانِ بني اثٓني ٖٚٛ غنبإ"ٚحيضّ عًٝ٘ اؿهِ، ٖٚٛ غنبإ نجريا ؿزٜح أبٞ بهض َضفٛعا: -
أٚ ساقٔ، أٚ يف ؽز٠ دٛع، أٚ عطؿ، أٚ ِٖ. أٚ ًٌَ، أٚ نغٌ، أٚ ْعاؼ، أٚ بضر َؤمل، أٚ سض َظعر قٝاعا ع٢ً ايػنب، ألْ٘ يف 

 .َعٓاٙ، ألٕ ٖشٙ األَٛص تؾػٌ قًب٘، ٚال ٜتٛفض ع٢ً االدتٗار يف اؿهِ، ٚتأٌَ اؿارث١

 .فإٕ خايف ٚسهِ يف ساٍ َٔ ٖشٙ األسٛاٍ-
يب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، سهِ يف ساٍ غنب٘ يف سزٜح كاف١ُ األْقاصٟ ٚايظبري يف ؽضاز اؿض٠ صٚاٙ فح إٕ أفاب اؿل ألٕ ايٓ-

 .اؾُاع١

 

 أسنض سهِ إسا سهِ ايكامٞ باؾٌٗ؟
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ايكنا٠ ثالث١: "ٚحيضّ عًٝ٘ إٔ حيهِ باؾٌٗ. أٚ ٖٛ َرترر. فإٕ خايف ٚسهِ: مل ٜقح. ٚيٛ أفاب اؿل ؿزٜح بضٜز٠ َضفٛعا: 

اؾ١ٓ، ٚاثٓإ يف ايٓاص. فأَا ايشٟ يف اؾ١ٓ: فضدٌ عضف اؿل فكن٢ ب٘، ٚصدٌ عضف اؿل فذاص يف اؿهِ: فٗٛ يف ايٓاص، ٚاسز يف 

 .صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ "ٚصدٌ قن٢ يًٓاؼ ع٢ً دٌٗ: فٗٛ يف ايٓاص

 

 أسنض ايؾضٚط ايٛادب تٛافضٖا فب ٚنال٤ ٚأعٛإ ايكامٞ؟
 ايضفل باـقّٛ ٚق١ً ايطُع ي٦ال ٜنضٚا بايٓاؼ،ٜٚٛفٞ ايٛنال٤ ٚاألعٛإ بباب٘ ب

 .ٚجيتٗز إٔ ٜهْٛٛا ؽٝٛخا أٚ نٗٛال َٔ أٌٖ ايزٜٔ ٚايعف١ ٚايقٝا١ْ يٝهْٛٛا أقٌ ؽضا فإٕ ايؾباب ؽعب١ َٔ اؾٕٓٛ
أبٞ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتهتب طٜز بٔ ثابت، َٚعا١ٜٚ بٔ "ٜٚباح ي٘ إٔ ٜتدش ناتبا ٜهتب ايٛقا٥ع ٚقٌٝ: ٜغٔ، 

 ."عفٝإ ٚغريُٖا ٚألٕ اؿانِ ٜهجض اؽتػاي٘ ْٚعضٙ يف أَض ايٓاؼ، فٝؾل عًٝ٘ تٛيٞ ايهتاب١ بٓفغ٘

ِِ...}ٜٚؾرتط نْٛ٘ َغًُا َهًفا عزال يكٛي٘ تعاىل:  ِٔ ُرُِْٚه َِ ُٓٛا ال َتتَِّدُشٚا ِبَطا١َّْ  ََ َٔ آ َٗا ايَِّشٜ اآل١ٜ ٚقاٍ عُض: ال  {َٜا َأُّٜ

 .ال تكضبِٖٛ ٚقز أبعزِٖ اهلل، ٚال تعظِٖٚ ٚقز أسهلِ اهلل ٚألٕ ايهتاب١ َٛمع أَا١ْ فاؽرتط هلا ايعزاي١تؤَِٖٓٛ ٚقز خِْٛٗ اهلل، ٚ
ألٕ فٝ٘ إعا١ْ ع٢ً أَضٙ، ٚنْٛ٘ دٝز اـط عاصفا، ي٦ال ٜفغز َا ٜهتب٘ ظًٗ٘، ٚنْٛ٘ ٚصعا ْظٖا  ٜٚغٔ نْٛ٘ سافعا عاملا

 .إٔ ٜفيت يف األسهاّ، نإ ؽضٜح ٜكٍٛ: أْا أقنٞ ٚال أفيت نٝال ٜغتُاٍ بايطُع. ٚقاٍ ابٔ املٓشص: ٜهضٙ يًشانِ

 
 ٚففت٘ اؿهِ طضٜل باب

 ؟طضٜل اؿهِ  أسنض فف١

 .إسا سنض إىل اؿانِ خقُإ: فً٘ إٔ ٜغهت ست٢ ٜبتز٥ا، ٚي٘ إٔ ٜكٍٛ: أٜهُا املزعٞ؟ ألْ٘ ال ؽقٝك يف سيو ألسزُٖا-
فإسا ارع٢ أسزُٖا: اؽرتط نٕٛ ايزع٣ٛ َع١ًَٛ أٟ: ب ؽ٤ٞ َعًّٛ، يٝتُهٔ اؿانِ َٔ اإليظاّ ب٘، ٚنْٛٗا قضص٠ يرتتب -

 ."إمنا أقنٞ ع٢ً حنٛ َا أمسع"اؿهِ عًٝٗا، يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 .رْٚٗا ٚنْٛٗا َٓفه١ عُا ٜهشبٗا فال ٜقح ايزع٣ٛ ع٢ً ؽدك بأْ٘ قتٌ أٚ عضم َٔ عؾضٜٔ ع١ٓ، ٚعٓ٘-

 .ثِ إٕ ناْت بزٜٔ: اؽرتط نْٛ٘ ساال فال تقح باملؤدٌ، ألْ٘ ال ميًو ايطًب ب٘ قبٌ أدً٘-

 .ٚإٕ ناْت بعني: اؽرتط سنٛصٖا جملًػ اؿهِ يتعني باإلؽاص٠ ْفٝا يًبػ-

  .فإٕ ناْت غا٥ب١ عٔ ايبًز: ٚففٗا نقفات ايغًِ بإٔ ٜشنض َا ٜنبطٗا َٔ ايقفات-

ؿزٜح اؿنضَٞ  ٚعٓز سانِ عٔ ؼزٜزٙ ٚتهفٞ ؽٗضت٘ عٓزُٖا عٔ ايبًز: سنض َٛمع٘ ٚسزٚرٙٚإٕ ارع٢ عكاصا غا٥با -

 .ٚايهٓزٟ

فإٕ أقض خقُ٘ مبا ارعاٙ، أٚ اعرتف بغبب اؿل، ثِ ارع٢ ايربا٠٤: مل ًٜتفت يكٛي٘، بٌ حيًف املزعٞ ع٢ً  :فإسا أمت املزعٞ رعٛاٙ-

ب١ٓٝ بربا٤ت٘ فٝربأ. فإٕ عذظ عٔ  ًٜٚظَ٘ باؿل، إال إٔ ٜكِٝ املزع٢ عًٝ٘ ٤ أٚ األرا٤،املزع٢ عًٝ٘ َٔ ايربا٠٤ باإلبضا  ْفٞ َا ارعاٙ

 .إقاَتٗا: سًف املزعٞ ع٢ً بكا٤ سك٘
ٚإٕ أْهض اـقِ ابتزا٤: بإٔ قاٍ ملزع قضما أٚ مثٓا: َا أقضمين، أٚ: َا باعين، أٚ ال ٜغتشل عًٞ ؽ٦ٝا مما ارعاٙ، أٚ ال سل ي٘ عًٞ: -

 .عني َا ارع٢ ب٘ فح اؾٛاب يٓفٝ٘
ملا صٟٚ إٔ صدًني اختقُا إىل ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: سنضَٞ ٚنٓزٟ، فكاٍ  " فٝكٍٛ اؿانِ يًُزعٞ: ٌٖ يو ب١ٓٝ؟-

إٕ ٖشا غًبين ع٢ً أصض يٞ، فكاٍ ايهٓزٟ: ٖٞ أصمٞ ٚيف ٜزٟ، يٝػ ي٘ فٝٗا سل، فكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل  :اؿنضَٞ: ٜا صعٍٛ اهلل

 .فشش٘ ايرتَشٟ "ٞ: أيو ب١ٓٝ؟ فكاٍ: ال. قاٍ: فًو ميٝٓ٘عًٝ٘ ٚعًِ، يًشنضَ
 .سنضٖا ٚؽٗزت مسعٗا، ٚسضّ تضرٜزٙفإٕ قاٍ: ْعِ، قاٍ ي٘: إٕ ؽ٦ت فأسنضٖا، فإسا أ

ٜٚهضٙ ْعغٗا ٚاْتٗاصٖا، ي٦ال ٜهٕٛ ٚع١ًٝ إىل ايهتُإ. ٚنإ ؽضٜح ٜكٍٛ يًؾاٖزٜٔ: َا أْا رعٛتهُا، ٚال أْٗانُا إٔ -

 .٢ ٖشا املغًِ غرينُا، ٚإْٞ بهُا أقنٞ ايّٝٛ، ٚبهُا أتكٞ ّٜٛ ايكٝا١َتضدعا، َٚا ٜكنٞ عً

 

 ٚباطٓا ظاٖضا ايعزاي١ ايب١ٓٝ يف ٜٚعترب فقٌ

 ٌٖ ٜؾرتط إٔ ٜعترب يف ايب١ٓٝ ايعزاي١ ظاٖضا ٚباطٓا؟

ِِ}يكٛي٘ تعاىل:  ٜٚعترب يف ايب١ٓٝ ايعزاي١ ظاٖضا ٚباطٓا ُِٓه َِ  ٍٍ ِٟ َعِز َٚ ُِٗزٚا َس ََٗزا٤ِ}ٚقٛي٘:   {ََٚأِؽ َٔ ايؾُّ َِ  َٕ ِٛ ِٔ َتِضَم َُّ َِ}   

  .إال يف عكز ايٓهاح، فتهفٞ ايعزاي١ ظاٖضا-
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ٚعٓ٘: تكبٌ ؽٗار٠ نٌ َغًِ مل تعٗض َٓ٘ صٜب١. ٚاختاصٙ: اـضقٞ، ٚأبٛ بهض ٚفاسب ايضٚم١ يكبٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، -

 .٠ األعضابٞ بضؤ١ٜ اهلالٍ ٚقٍٛ عُض، صمٞ اهلل عٓ٘: املغًُٕٛ عزٍٚ بعنِٗ ع٢ً بعضؽٗار

 

 ٌٖ يًشانِ إٔ ٜعٌُ بعًُ٘ فُٝا أقضب٘ يف فًػ سهُ٘؟
يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: إْهِ "ٚيًشانِ إٔ ٜعٌُ بعًُ٘ فُٝا أقضب٘ يف فًػ سهُ٘ ٚإٕ مل ٜغُع٘ غريٙ. ْك عًٝ٘، 

 .. اؿزٜح، صٚاٙ اؾُاع١ "بعنهِ إٔ ٜهٕٛ أؿٔ عذت٘ َٔ بعض، فأقنٞ ع٢ً حنٛ َا أمسع...ؽتقُٕٛ إيٞ، ٚيعٌ 

 

 أسنض فف١ املظنني ٚرٚصِٖ ملعضف١ عزاي١ ايب١ٓٝ ٚفغكٗا؟

 .ٚيف عزاي١ ايب١ٓٝ ٚفغكٗا بػري خالف، ي٦ال ٜتغًٌ الستٝاد٘ إىل َعضف١ عزاي١ املظنني أٚ دضسِٗ، ثِ حيتادٕٛ أٜنا إىل َظنني-

 .ٕ اصتاب َٓٗا: فال بز َٔ املظنني هلا يتجبٝت عزايتٗافإ
فإٕ طًب املزعٞ َٔ اؿانِ إٔ حيبػ غضمي٘ ست٢ ٜأتٞ مبٔ ٜظنٞ بٝٓت٘: أداب٘ ملا عأٍ، ٚاْتعضٙ ثالث١ أٜاّ يكٍٛ عُض يف -

٘، ٚإال اعتشًًت ايكن١ٝ َٛع٢ األؽعضٟ ٚادعٌ ملٔ ارع٢ سكا غا٥با أَزا ٜٓتٗٞ إيٝ٘، فإٕ أسنض ب١ٓٝ أخشت ي٘ سك نتاب٘ إىل أبٞ

 .عًٝ٘، فإْ٘ أْف٢ يًؾو، ٚأد٢ً يًػِ
فإسا أت٢ باملظنني اعترب َعضفتِٗ ملٔ ٜظنْٛ٘ بايقشب١ ٚاملعا١ًَ ملا ص٣ٚ عًُٝإ بٔ سضب قاٍ: ؽٗز صدٌ عٓز عُض بٔ اـطاب، -

كاٍ صدٌ: أْا أعضف٘ ٜا أَري صمٞ اهلل عٓ٘، فكاٍ ي٘ عُض: إْٞ يغت أعضفو، ٚال ٜنضى أْٞ ال أعضفو، فأتين مبٔ ٜعضفو. ف

املؤَٓني، قاٍ: بأٟ ؽ٤ٞ تعضف٘؟ فكاٍ: بايعزاي١، قاٍ: ٖٛ داصى األر٢ْ تعضف يًٝ٘ ْٚٗاصٙ، َٚزخً٘ ٚكضد٘؟ قاٍ: ال، قاٍ: 

فعاًَو بايزصِٖ ٚايزٜٓاص ايًشٜٔ ٜغتزٍ بُٗا ع٢ً ايٛصع؟ قاٍ: ال، قاٍ: فقاسبو يف ايغفض ايشٟ ٜغتزٍ ب٘ ع٢ً َهاصّ األخالم؟ 

 .قاٍ: ال، قاٍ: فًغت تعضف٘. ثِ قاٍ يًضدٌ: ا٥تين مبٔ ٜعضفو
فإٕ ارع٢ ايػضِٜ فغل املظنني، أٚ فغل ايب١ٓٝ املظنا٠، ٚأقاّ بشيو ب١ٓٝ: مسعت، ٚبطًت ايؾٗار٠ ألٕ اؾضح َكزّ ع٢ً ايتعزٌٜ، -

 .صح َجبت، ٚاملعزٍ ْاف، فكزّ اإلثباتألٕ اؾاصح خيرب بأَض باطٔ خفٞ ع٢ً املعزٍ، ٚؽاٖز ايعزاي١ خيرب بأَض ظاٖض، ٚألٕ اؾا

 

 ٌٖ ٜكبٌ َٔ ايٓغا٤ تعزٌٜ أٚ ػضٜح؟
ألْٗا ؽٗار٠ مبا يٝػ مباٍ، ٚال املكقٛر َٓ٘ املاٍ. ٜٚطًع عًٝ٘ ايضداٍ يف غايب األسٛاٍ،  ،ٜكبٌ َٔ ايٓغا٤ تعزٌٜ ٚال ػضٜح ٚال-

 أؽب٘ اؿزٚر. قاي٘ يف ايهايف.

 

 ؟ ٌٖ ٜؾرتط بٝإ ايغبب ست٢ ٜغُع دضح

عًِ، يكٛي٘ تعاىل:  ٚال ٜغُع دضح مل ٜبني عبب٘، بشنض قارح فٝ٘ عٔ صؤ١ٜ، أٚ مساع، أٚ اعتفام١ عٓز ايٓاؼ، ألٕ سيو ؽٗار٠ عٔ 

{َٕ ُُٛ ًَ َِٜع  ِِ ُٖ َٚ َِٗز ِباِيَشلِّ  ِٔ َؽ ََ  .يهٔ ٜعضض داصح بظ٢ْ أٚ يٛاط، ي٦ال جيب عًٝ٘ اؿز  {ِإيَّا 

 

 املزعٞ؟َاسا يف ساي١ يٛ ظٗض فغل ب١ٓٝ 
يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  ،ٚسٝح ظٗض فغل ب١ٓٝ املزعٞ، أٚ قاٍ ابتزا٤: يٝػ يٞ ب١ٓٝ، قاٍ اؿانِ: يٝػ يو ع٢ً غضميو إال ايُٝني

 .صٚاٙ َغًِ "ؽاٖزاى أٚ ميٝٓ٘ ، فكاٍ: إْ٘ ال ٜتٛصع َٔ ؽ٤ٞ، قاٍ: يٝػ يو إال سيو "ٚعًِ، يف سزٜح: اؿنضَٞ ٚايهٓزٟ 

 

 ع٢ً فف١ دٛاب٘ يف ايزع٣ٛ؟أسنض فف١ سًف ايػضِٜ 

 .فٝشًف ايػضِٜ ع٢ً فف١ دٛاب٘ يف ايزع٣ٛ، ٚخي٢ً عبًٝ٘ الْكطاع اـق١َٛ-

 .ٚحيضّ ؼًٝف٘ بعز سيو ْك عًٝ٘، ألْ٘ ال ًٜظَ٘ أنجض َٔ سيو، ملا تكزّ-
 ايفادض٠ ٖشا إٕ مل ٜهٔ ٚإٕ نإ يًُزعٞ ب١ٓٝ، فً٘ إٔ ٜكُٝٗا بعز سيو ملا صٟٚ عٔ عُض أْ٘ قاٍ: ايب١ٓٝ ايعاري١ أسل َٔ ايُٝني-

 .قاٍ: ال ب١ٓٝ يٞ، فإٕ قاٍ سيو، ثِ أقاَٗا: مل تغُع، ألْ٘ َهشب هلا

 .ٚإٕ مل حيًف ايػضِٜ: قاٍ ي٘ اؿانِ: إٕ مل ؼًف، ٚإال سهُت عًٝو بايٓهٍٛ ْك عًٝ٘-
 .ٜٚغٔ تهضاصٙ ثالثا قطعا ؿذت٘-

 

 َاسا يف ساي١ مل حيًف ايػضِٜ ع٢ً فف١ دٛاب٘ يف ايزع٣ٛ؟
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فإٕ مل حيًف: قن٢ عًٝ٘ بايٓهٍٛ ٚأيظَ٘ اؿل ؿزٜح ابٔ عُض أْ٘ باع طٜز بٔ ثابت عبزا فارع٢ عًٝ٘ طٜز أْ٘ باع٘ إٜاٙ عاملا  

بعٝب٘، فأْهضٙ ابٔ عُض، فتشانُا إىل عجُإ، فكاٍ عجُإ البٔ عُض: اسًف أْو َا عًُت ب٘ عٝبا، فأب٢ ابٔ عُض إٔ حيًف، 

 ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قاٍ ايُٝني ع٢ً املزع٢ عًٝ٘ فشقضٖا يف دٓبت٘، فًِ تؾضع يػريٙ.ٚأل .أمحز فضر عًٝ٘ ايعبز صٚاٙ

 ٚقٌٝ: تضر ايُٝني ع٢ً اـقِ، اختاصٙ أبٛ اـطاب، ٚقاٍ: قز فٛب٘ أمحز، ٚقاٍ: َا ٖٛ ببعٝز حيًف ٜٚغتشل،  

صٚاٙ ايزاصقطين. ٚصٟٚ إٔ املكزار اقرتض َٔ عجُإ َاال، إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صر ايُٝني ع٢ً فاسب اؿل "ؿزٜح ابٔ عُض 

فتشانُا إىل عُض، فكاٍ عجُإ: ٖٛ عبع١ آالف، ٚقاٍ املكزار: ٖٛ أصبع١ آالف، فكاٍ املكزار يعجُإ: اسًف أْ٘ عبع١ آالف، فكاٍ 

، ٚصأ٣ سيو املكزار، ٚمل ٜٓهضٙ عُض: أْقفو. اسًف أْٗا نُا تكٍٛ، ٚخشٖا صٚاٙ أبٛ عبٝز، ٚقاٍ: فٗشا عُض قز سهِ بضر ايُٝني

. ٚص٣ٚ أبٛ عبٝز أٜنا عٔ ؽضٜح، ٚعبز اهلل بٔ عكب١ أُْٗا قنٝا بضر ايُٝني. ٚقاٍ عًٞ إٕ صر ايُٝني ي٘ أفٌ يف ايهتاب "عجُإ

ِِ}ٚايغ١ٓ. أَا ايهتاب: فكٛي٘ تعاىل:  ِٗ َُاِْ ِٜ ٌٕ َبِعَز َأ َُا ِٜ ِٕ ُتَضرَّ َأ ََٜداُفٛا َأ  ِٚ  .شزٜح ايكغا١َ اْت٢ٗٚأَا ايغ١ٓ ف  {...َأ

 

 باطٓا ففت٘ عٔ ايؾ٤ٞ ٜظٌٜ ال يهٔ اـالف ٜضفع اؿانِ ٚسهِ فقٌ

 ؟سهِ اؿانِ ٜضفع اـالف يهٔ ال ٜظٌٜ ايؾ٤ٞ عٔ ففت٘ باطٓااي١ يٛ َاسا يف س
َٓ٘ فُٔ قنٝت ي٘ بؾ٤ٞ َٔ سل أخٝ٘: فال ٜأخش "ؿزٜح: ٚسهِ اؿانِ ٜضفع اـالف يهٔ ال ٜظٌٜ ايؾ٤ٞ عٔ ففت٘ باطٓا 

 .َتفل عًٝ٘ "ؽ٦ٝا، فإمنا أقطع ي٘ قطع١ َٔ ايٓاص
فُت٢ سهِ ي٘ بب١ٓٝ طٚص بظٚد١ٝ اَضأ٠ ٚٚط٤ َع ايعًِ: فهايظْا فٝذب عًٝ٘ اؿز بشيو، ٚعًٝٗا االَتٓاع َٓ٘ َا أَهٓٗا، فإٕ 

 .أنضٖٗا فاإلثِ عًٝ٘ رْٚٗا

 

 ٌٖ ٜقح سهِ فٝ٘ إدتٗار كتًف فٝ٘ بني املشاٖب؟
فشهِ بقشت٘ ؽافعٞ: ْفش عٓز أفشابٓا إال أبا اـطاب. قاي٘ يف  ايتغ١ُٝ عُزا َٔ سبٝش١ أٚ فٝز، ٚإٕ باع سٓبًٞ َرتٚى

 .ايفضٚع. ٚنشا إٕ سهِ سٓفٞ ؿٓبًٞ بؾفع١ دٛاص

 

 ٌٖ ٜقح سهِ َٔ قًز فتٗزا؟
ناؿانِ بشيو  ت٘بتػري ادتٗارٙ أٟ: اجملتٗز ايشٟ قًزٙ يف فش فح ٚمل ٜفاصم طٚدت٘ يف ْهاح كتًف فٝ٘، َٚٔ قًز فتٗزا،

 .أٟ: نُا يٛ سهِ ي٘ سانِ فتٗز بقش١ ْهاح، فتػري ادتٗارٙ: فال ٜفاصم

 

 املٝت ع٢ً اآلرَٝني عكٛم ايزع٣ٛ ٚتقح فقٌ

 ؟ٚع٢ً املغترت ٌٖ تقح ايزع٣ٛ عكٛم اآلرَٝني ع٢ً املٝت ٚع٢ً ايػري َهًف ٚع٢ً ايػا٥ب
املهًف، ٚع٢ً ايػا٥ب َغاف١ ققض، ٚنشا رْٚٗا إٕ نإ َغترتا بؾضط ايب١ٓٝ ٚع٢ً غري ٚتقح ايزع٣ٛ عكٛم اآلرَٝني ع٢ً املٝت -

ٜا صعٍٛ اهلل: إٕ أبا عفٝإ صدٌ ؽشٝح، ٚيٝػ ٜعطٝين َٔ ايٓفك١ َا ٜهفٝين ٚٚيزٟ، فكاٍ: خشٟ َا  "يف ايهٌ ؿزٜح ٖٓز قايت:

 سزٜح عًٞ ع٢ً َا إسا ناْا سامضٜٔ. َتفل عًٝ٘. فكن٢ هلا، ٚمل ٜهٔ أبٛ عفٝإ سامضا. ٚحيٌُ  "ٜهفٝو ٚٚيزى باملعضٚف

إسا تكام٢ إيٝو صدالٕ فال تكض يألٍٚ ست٢ "ٚعٓ٘ ال جيٛط ايكنا٤ ع٢ً ايػا٥ب، ٖٚٛ اختٝاص ابٔ أبٞ َٛع٢، ؿزٜح عًٞ َضفٛعا: -

 سغٓ٘ ايرتَشٟ. " تغُع نالّ اآلخض فإْو إسا فعًت سيو تبني يو ايكنا٤ 

 ال ٜعرب عٔ ْفغ٘. ٚاملٝت ٚغري املهًف نايػا٥ب، ألٕ نال َِٓٗ

نايػا٥ب بٌ أٚىل، ألٕ ايػا٥ب قز ٜهٕٛ ي٘ عشص غالف املتٛاصٟ. ٚي٦ال جيعٌ االعتتاص ٚع١ًٝ إىل  ٚأَا املغترت فًتعشص سنٛصٙ -

تنٝٝع اؿكٛم فإٕ أَهٔ إسناصٙ أسنض، بعزت املغاف١ أٚ قضبت، ملا صٟٚ إٔ أبا بهض، صمٞ اهلل عٓ٘ نتب إىل املٗادض بٔ أبٞ أ١َٝ 

ابعح إيٞ بكٝػ بٔ املهؾٛح يف ٚثام، فأسًف٘ مخغني ميٝٓا ع٢ً َٓرب صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: إْ٘ َا قتٌ رارٜٚ٘ ٚألْا  إٔ:

 .يٛ مل ًْظَ٘ اؿنٛص دعٌ ايبعز طضٜكا إىل إبطاٍ اؿكٛم. قاي٘ يف ايهايف

 

 مبا سهِ يٝٓفشٙ؟ٌٖ ٜقح إٔ ٜهتب ايكامٞ ايشٟ ثبت عٓزٙ اؿل إىل قامٞ أخض مبا ثبت عٓزٙ ٚ
ٜٚقح إٔ ٜهتب ايكامٞ ايشٟ ثبت عٓزٙ اؿل أٟ: نٌ سل يآلرَٞ ال يف سز، ألٕ سكٛم اهلل تعاىل َب١ٝٓ ع٢ً ايغرت، ٚايزص٤ 

إىل قاض آخض َعني أٚ غري َعني نإٔ ٜهتب إىل َٔ ٜقٌ إيٝ٘ نتاب٘ َٔ قنا٠ املغًُني َٔ غري تعٝني مبا ثبت عٓزٙ،  بايؾبٗات

ألٕ  بقٛص٠ ايزع٣ٛ ايٛاقع١ ع٢ً ايػا٥ب بؾضط إٔ ٜكضأ سيو ع٢ً عزيني، ثِ ٜزفع٘ هلُا ِ يٝٓفشٙ، ٜٚهتبيٝشهِ ب٘، ٚمبا سه
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قاي٘ يف ايهايف. ٚقاٍ يف ايؾضح: ٚسهٞ عٔ اؿغٔ  .َا أَهٔ إثبات٘ بايؾٗار٠ مل جيظ االقتقاص فٝ٘ ع٢ً ايعاٖض، نايعكٛر

ٜٚكٍٛ فٝ٘: ٚإٕ سيو قز ثبت عٓزٟ، ٚإْو تأخش اؿل  ٖٚٛ قٍٛ: أبٞ ثٛصإسا عضف خط٘ ٚختُ٘: قبً٘.  :ٚعٛاص ٚايعٓربٟ أِْٗ قايٛا

 "نتب إيٞ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إٔ أٚصخ اَضأ٠ أؽِٝ اينبابٞ َٔ ر١ٜ طٚدٗا"يًُغتشل ملا ص٣ٚ اينشاى بٔ عفٝإ قاٍ 

 .صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ

ٌِ}ع٢ً قبٛي٘، يكٛي٘ تعاىل: فًٝظّ ايكامٞ ايٛافٌ إيٝ٘ سيو ايعٌُ ب٘ إلمجاع األ١َ - َّ ِنَتاٌب َنِضٜ َٞ ِإَي    .{...إِِّْٞ ُأِيِك

 .ٚألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نتب إىل ًَٛى األطضاف ٚإىل عُاي٘ ٚععات٘

 
 ايكغ١ُ باب

 ٌٖ ايكغ١ُ َٔ ايكنا٤؟

٢ََ}أمجعٛا عًٝٗا، يكٛي٘ تعاىل: ايكغ١ُ  ََٝتا َٚاِي ١ََُ ُأُٚيٛ اِيُكِضَب٢  ِِ...}ٚقٛي٘:   {َِٚإَسا َسَنَض اِيِكِغ ُٗ َٓ ِٝ ١َُْ َب َُا٤َ ِقِغ َّ اِي ِِ َأ ُٗ َْب٦ِِّ َٚ}  

ٝتدًقٛا َٔ إمنا ايؾفع١ فُٝا مل ٜكغِ ٚقغِ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ايػٓا٥ِ بني أفشاب٘ ٚؿاد١ ايؾضنا٤ إيٝٗا ي"ٚسزٜح: 

 .. ٚ سنضت يف ايكنا٤، ألٕ َٓٗا َا ٜكع بإدباص اؿانِ عًٝ٘"ع٤ٛ املؾاصن١

 

 أسنض أْٛاع ايكغ١ُ؟

 .ٖٚٞ ْٛعإ قغ١ُ تضاض ٖٚٞ: َا فٝ٘ مضص أٚ صر عٛض

 .ٚقغ١ُ إدباص ٖٚٞ: َا ال مضص فٝ٘ ٚال صر عٛض

 

 أسنض فف١ قغ١ُ ايرتامٞ؟
  .صٚاٙ أمحز "ال مضص ٚال مضاص " سٝح نإ يف ايكغ١ُ مضص ٜٓكك ايك١ُٝ ؿزٜح فال قغ١ُ يف َؾرتى إال بضم٢ ايؾضنا٤ نًِٗ،

 ٚأصض ببعنٗا ب٦ض أٚ بٓا٤، ٚال تتعزٍ ٚؽذض َفضر ٚسٝٛإ نشُاّ، ٚرٚص فػاص عٝح ٜتعطٌ االْتفاع بٗا، أٚ ٜكٌ إسا قغُت،

 .رب اإلْغإ عًٝ٘بأدظا٤ ٚال ق١ُٝ، ألٕ فٝٗا إَا مضصا أٚ صر عٛض، ٚنالُٖا ال جي

 .ٚسٝح تضامٝا فشت، ٚناْت بٝعا ٜجبت فٝٗا َا ٜجبت فٝ٘ َٔ األسهاّ َٔ خٝاص فًػ، ٚؽضط، ٚغدي، ٚصر بعٝب، ألْٗا َعاٚم١
ٚإٕ مل ٜرتامٝا ٚرعا أسزُٖا ؽضٜه٘ إىل ايبٝع يف سيو، أٚ إىل بٝع عبز أٚ ب١ُٝٗ أٚ عٝف ٚحنٛٙ مما ٖٛ ؽضن١ بُٝٓٗا: أدرب إٕ -

 .يًنضص اَتٓع رفعا

 .ٚقغِ ايجُٔ بُٝٓٗا ع٢ً قزص سققُٗا. ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ املُْٝٛٞ ٚسٓبٌ أٟ: باع٘ اؿانِ، -فإٕ أب٢: بٝع عًُٝٗا-
ٚال إدباص يف قغ١ُ املٓافع بإٔ ٜٓتفع أسزُٖا مبهإ، ٚاآلخض بآخض، أٚ نٌ َُٓٗا ٜٓتفع ؽٗضا ٚحنٛٙ، ألْٗا َعاٚم١ فال جيرب -

 .ايكغ١ُ بايظَإ ٜأخش أسزُٖا قبٌ اآلخض فال تغ١ٜٛ يتأخض سل اآلخض عًٝٗا املُتٓع نايبٝع، ٚألٕ
فإٕ اقتغُاٖا بايظَٔ: نٗشا ؽٗضا، ٚاآلخض َجً٘، أٚ باملهإ: نٗشا يف بٝت، ٚاآلخض يف بٝت: فح دا٥ظا ٚيهٌ ايضدٛع َت٢ ؽا٤، -

٠ اْتفاع٘. ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ: ال فًٛ صدع أسزُٖا بعز اعتٝفا٤ ْٛبت٘: غضّ َا اْفضر ب٘، أٟ: أدض٠ َجٌ سق١ ؽضٜه٘ َز

 .تٓفغذ ست٢ ٜٓكنٞ ايزٚص، ٜٚغتٛيف نٌ ٚاسز سك٘

 

 إدباص قغ١ُ ايجاْٞ ايٓٛع فقٌ

 َا املكقٛر بكغ١ُ اإلدباص؟

 .ٖٚٞ: َا ال مضص فٝٗا، ٚال صر عٛض مسٝت بشيو إلدباص املُتٓع َٓٗا إسا نًُت ايؾضٚط

 

 مبا تتأت٢ قغ١ُ اإلدباص؟

 .َهٌٝ َٚٛطٕٚ، ٚيف راص نبري٠، ٚأصض ٚاعع١، ٜٚزخٌ ايؾذض تبعا يألصض، ناألخش بايؾفع١ٚتتأت٢ يف نٌ 

 

 ٌٖ تعز قغ١ُ اإلدباص بٝعا؟
ٖٚشا ايٓٛع يٝػ بٝعا ملدايفت٘ ي٘ يف األسهاّ ٚاألعباب نغا٥ض ايعكٛر، فًٛ ناْت بٝعا مل تقح بػري صمٞ ايؾضٜو، ٚيٛدبت فٝٗا -

 .إفضاط يًٓقٝبني، ٚمتٝٝظ يًشكني. فٝقح قغِ ؿِ ٖزٟ ٚأمش١ٝ، َع أْ٘ ال ٜقح بٝع ؽ٤ٞ َُٓٗاايؾفع١، ٚملا يظَت بايكضع١، بٌ 
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 أسنض فف١ قغ١ُ اإلدباص؟
ٜٚؾرتط يشيو ثبٛت ًَو ايؾضنا٤ ٚثبٛت إٔ ال مضص فٝٗا، ٚثبٛت إَهإ تعزٌٜ  ،فٝذرب اؿانِ أسز ايؾضٜهني إسا اَتٓع-

ُتٓع، ألٕ طايبٗا ٜطًب إطاي١ مضص ايؾضن١ عٓ٘ ٚعٔ ؽضٜه٘، ٚسقٍٛ ايٓفع يهٌ ايغٗاّ يف املكغّٛ، فإسا ادتُعت أدرب امل

 َُٓٗا بتقضف٘ يف ًَه٘ عغب اختٝاصٙ َٔ غري مضص بأسز، فٛدبت إدابت٘.

ٜٚكغِ عٔ غري َهًف ٚيٝ٘، فإٕ اَتٓع أدرب، ٜٚكغِ اؿانِ ع٢ً غا٥ب بطًب ؽضٜه٘ أٚ ٚيٝ٘، ألْٗا سل عًٝ٘، فذاط اؿهِ  -

 .كٛمب٘ نغا٥ض اؿ
ألٕ اؿل ال ٜعزُٖٚا، أٚ ٜغأال اؿانِ ْقب٘، ألْ٘ أعًِ مبٔ ٜقًح  ،ٜٚقح إٔ ٜتكامسا بأْفغُٗا، ٚإٔ ٜٓقبا قامسا بُٝٓٗا-

 .يًكغ١ُ، فإسا عأالٙ ٚدبت إدابتُٗا يكطع ايٓظاع
ٞ ٚاسز إٕ مل ٜهٔ ٜٚؾرتط إعالَ٘ ٚعزايت٘ ٚتهًٝف٘ يٝكبٌ قٛي٘ يف ايكغ١ُ،َٚعضفت٘ بايكغ١ُ يٝشقٌ َٓ٘ املكقٛر، ٜٚهف-

 .يف ايكغ١ُ تكِٜٛ، ألْ٘ باؿانِ

 .ٚأدضت٘ بُٝٓٗا ع٢ً قزص أَالنُٗا ْك عًٝ٘، ٚيٛ ؽضط خالف٘-

 .ٚإٕ تكامسا بايكضع١ داط ٚيظَت ايكغ١ُ مبذضر خضٚز ايكضع١ ألٕ ايكاعِ، نشانِ، ٚقضعت٘ سهِ. ْك عًٝ٘-
كاعِ جيتٗز يف تعزٌٜ ايغٗاّ، نادتٗار اؿانِ يف طًب اؿل، ٚيٛ فٝٗا صرا٠٤ ٚمضص إسا تضامٝا عًٝٗا، ٚخضدت ايكضع١ إس اي-

 .فٛدب إٔ تًظّ قضعت٘، نكغ١ُ اإلدباص

 

 َت٢ تبطٌ أٚ تفغذ ايكغ١ُ؟

 .ٚإٕ خري أسزُٖا اآلخض بال قضع١، ٚتضامٝا: يظَت بايتفضم بأبزاُْٗا نايبٝع-

 .ناملؾرتٟ، يٛدٛر ايٓككٚإٕ خضز يف ْقٝب أسزُٖا عٝب دًٗ٘: خري بني فغذ ٚإَغاى، ٜٚأخش األصـ -

 .ٚإٕ غدي غبٓا فاسؾا: بطًت يتبني فغار اإلفضاط-
ؼايفا، ْٚكنت ايكغ١ُ، ألٕ املزع٢ ال خيضز عٔ ًَهُٗا، ٚال عبٌٝ يزفع٘ إىل  ٚإٕ ارع٢ نٌ إٔ ٖشا َٔ عُٗ٘ ٚأْهضٙ اآلخض،-

 .َغتشك٘ َُٓٗا بزٕٚ ْكض ايكغ١ُ
ض: بطًت يعزّ متهٔ ايزاخٌ َٔ االْتفاع مبا سقٌ ي٘ بايكغ١ُ، فال تهٕٛ ٚإٕ سقًت ايطضٜل يف سق١ أسزُٖا ٚال َٓفش يآلخ-

ايغٗاّ َعزي١، ٚايتعزٌٜ ٚادب يف مجٝع اؿكٛم. ٚقاٍ ابٔ قٓزؼ: فإٕ أخشٙ صامٝا عاملا أْ٘ ال طضٜل ي٘ داط، ألٕ قغ١ُ ايرتامٞ 

 .بٝع، ٚؽضاؤٙ ع٢ً ٖشا ايٛد٘ دا٥ظ

 

 ٚايبٝٓات ايزعا٣ٚ باب

 : ايزع٣ٛ، ٚاملزعٞ، ٚايب١ٓٝ ؟َا املكقٛر بهٌ َٔ 

 إماف١ اإلْغإ إىل ْفغ٘ اعتشكام ؽ٤ٞ يف ٜز غريٙ، أٚ يف سَت٘.  :ايزع٣ٛ يػ١: ايطًب. ٚافطالسا-

املزعٞ: َٔ إسا تضى تضى، ٚاملزع٢ عًٝ٘: َٔ إسا تضى ال ٜرتى.  :ٚاملزعٞ: َٔ ٜطايب غريٙ عل. ٚاملزع٢ عًٝ٘: املطايب، ٜٚكاٍ أٜنا-

يٛ ٜعط٢ ايٓاؼ بزعٛاِٖ الرع٢ ْاؼ رَا٤ صداٍ "ايعال١َ، نايؾاٖز فأنجض. ٚأفٌ ٖشا ايباب سزٜح ابٔ عباؼ َضفٛعا:  :ٚايب١ٓٝ-

 .صٚاٙ أمحز َٚغًِ "ٚأَٛاهلِ، ٚيهٔ ايُٝني ع٢ً املزع٢ عًٝ٘

 .ٚال تقح ايزع٣ٛ إال َٔ دا٥ظ ايتقضف أٟ: سض َهًف صؽٝز

 
 أسنض األسٛاٍ األصبع١ إٕ تزاعٝا عٝٓا؟

 :زاعٝا عٝٓا مل ؽٌ َٔ أصبع١ أسٛاٍٚإٕ ت
فٝتشايفإ ٜٚتٓاففاْٗا العتٛا٥ُٗا يف ايزع٣ٛ، ٚيٝػ أسزُٖا  ٚال ب١ٓٝ ألسزُٖا، إٔ ال تهٕٛ بٝز أسز، ٚال ثِ ظاٖض ٜعٌُ ب٘  .1

 .أٚىل بٗا َٔ اآلخض، يعزّ املضدح
يف قُاـ ايبٝت ٚحنٛٙ: فُا ٜقًح يضدٌ فٗٛ ي٘، ألسزُٖا عٌُ ب٘ فٝشًف ٜٚأخشٖا. فًٛ تٓاطع ايظٚدإ  ٚإٕ ٚدز ظاٖض ٜضدع أْٗا-

 .َٚا ٜقًح هلا فًٗا، ٚهلُا فًُٗا



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الرابعةمن كتاب منار السبيل الفرقة  القضاءملزمة س و ج كتاب    

 10 

إٔ تهٕٛ بٝز أسزُٖا فٗٞ ي٘ بُٝٝٓ٘ ملا تكزّ، ٚؿزٜح ؽاٖزاى أٚ ميٝٓ٘ يٝػ يو إال سيو ٚألٕ ايعاٖض َٔ ايٝز املًو، فإٕ  .2

 .نإ يًُزعٞ ب١ٓٝ سهِ ي٘ بٗا
ؾٛاط إٔ ٜهٕٛ َغتٓز بٝٓت٘ صؤ١ٜ ايتقضف، َٚؾاٖز٠ ايٝز، ٚيعزّ سادت٘ إيٝٗا.  ،ب١ٓٝ فإٕ مل حيًف قنٞ عًٝ٘ بايٓهٍٛ ٚيٛ أقاّ-

ٚيف ؽضح املٓت٢ٗ، قًت: بٌ ٖٛ قتاز إيٝٗا يزفع ايت١ُٗ، ٚايُٝني عٓ٘. اْت٢ٗ. ٚقاٍ يف ايؾضح ٚإٕ نإ ألسزُٖا ب١ٓٝ سهِ ي٘ 

ت٢ٗ. ٚألٕ ايب١ٓٝ سذ١ فضحي١ يف إثبات املًو ال ت١ُٗ فٝٗا بٗا، ٚمل حيًف، ٖٚٛ قٍٛ أٌٖ ايفتٝا. ٚقاٍ ؽضٜح ٚايٓدعٞ: حيًف. اْ

 .فهاْت أٚىل َٔ ايُٝني اييت ٜتِٗ فٝٗا. قاي٘ يف ايهايف

 قاي٘ يف ايؾضح، ؿزٜح أبٞ َٛع٢ .ال ْعًِ فٝ٘ خالفا ٜٚتٓاففاْ٘ إٔ تهٕٛ بٝزُٜٗا نؾ٤ٞ: نٌ  ممغو ببعن٘ فٝتشايفإ  .3

 .صٚاٙ اـُغ١ إال ايرتَشٟ "اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف راب١ يٝػ ألسزُٖا ب١ٓٝ: فذعًٗا بُٝٓٗا ْقفني إٔ صدًني اختقُا إىل صعٍٛ اهلل ف٢ً "
فًًجاْٞ بُٝٝٓ٘، ألٕ تقضف٘ أق٣ٛ، ٜٚزٙ آنز، ٖٚٛ املغتٛيف ملٓفع١  فإٕ قٜٛت ٜز أسزُٖا، نشٝٛإ: ٚاسز عا٥ك٘، ٚاآلخض صانب٘-

 .اؿٝٛإ

 .جاْٞ بُٝٝٓ٘ ملا تكزّأٚ قُٝك: ٚاسز آخش بهُ٘، ٚايجاْٞ البغ٘: فًً
ٚإٕ تٓاطع فاْعإ يف آي١ رناُْٗا: فآي١ نٌ فٓع١ يقاْعٗا نٓذاص ٚسزار بزنإ، فآي١ ايٓذاص٠ يًٓذاص، ٚآي١ اؿزار٠ يًشزار -

 َٚت٢ نإ ألسزُٖا ب١ٓٝ فايعني ي٘ ؿزٜح اؿنضَٞ ٚايهٓزٟ .بُٝٝٓ٘ سٝح ال ب١ٓٝ عُال بايعاٖض
 اٚتا َٔ نٌ ٚد٘ تعاصمتا ٚتغاقطتا ألٕ نال َُٓٗا تٓفٞ َا تجبت٘ األخض٣فإسا نإ يهٌ َُٓٗا ب١ٓٝ ب٘ ٚتغ-
فٝتشايفإ ٜٚتٓاففإ َا بأٜزُٜٗا ؿزٜح أبٞ َٛع٢ إٔ صدًني ارعٝا بعريا ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل فبعح نٌ َُٓٗا بؾاٖزٜٔ، -

 .فكغُ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بُٝٓٗا صٚاٙ أبٛ راٚر

فُٔ خضدت ي٘ ايكضع١ فٗٛ ي٘ بُٝٝٓ٘ صٟٚ عٔ ابٔ عُض ٚابٔ .ُٝا يٝػ بٝزُٜٗا، أٚ بٝز ثايح ال ٜزعٜٝ٘ٚكرتعإ فُٝا عزاٙ أٟ: ف-

إٔ صدًني تزاعٝا عٝٓا "ايظبري، ٚب٘ قاٍ إعشام ٚأبٛ عبٝز: سنضٙ يف ايؾضح. نُا يٛ مل ٜهٔ يٛاسز َُٓٗا ب١ٓٝ، ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ 

صٚاٙ أبٛ راٚر. ٚص٣ٚ  "٢ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، إٔ ٜغتُٗا ع٢ً ايُٝني أسبا أّ نضٖايٛاسز َُٓٗا ب١ٓٝ، فأَضُٖا صعٍٛ اهلل، فً مل ٜهٔ

إٔ صدًني اختقُا إىل صعٍٛ اهلل، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، يف أَض، فذا٤ نٌ ٚاسز َُٓٗا بؾٗٛر عزٍٚ ع٢ً "ايؾافعٞ عٔ ابٔ املغٝب 

 ."عز٠ ٚاسز٠، فأعِٗ ايٓيب، ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، بُٝٓٗا
ايب١ٓٝ ع٢ً املزعٞ، "ٚإٕ ناْت ايعني بٝز أسزُٖا: فٗٛ راخٌ، ٚاآلخض خاصز، ٚب١ٓٝ اـاصز َكز١َ ع٢ً بٝع١ ايزاخٌ ؿزٜح: -

ؽاٖزاى أٚ ميٝٓ٘ ٚعٔ ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب، "ٚسزٜح:  .ٚيف يفغ: ٚايُٝني ع٢ً َٔ أْهض صٚاٙ ايرتَشٟ "ٚايُٝني ع٢ً املزع٢ عًٝ٘

 .َتفل عًٝ٘ "ني ع٢ً املزع٢ عًٝ٘ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، قن٢ بايُٝ
 ٖٓا، ملا َعٗا َٔ طٜار٠ ايعًِ يهٔ يٛ أقاّ اـاصز ب١ٓٝ أْٗا ًَه٘، ٚايزاخٌ ب١ٓٝ أْ٘ اؽرتاٖا َٓ٘: قزَت بٝٓت٘ أٟ: ايزاخٌ،

ب١ٓٝ بشيو: يؾٗارتٗا بأَض سزخ ع٢ً املًو خفٞ ع٢ً األٚىل، نُا يٛ ارع٢ بزٜٔ ٚأقاّ ب٘ ب١ٓٝ، فكاٍ املزع٢ عًٝ٘: أبضأْٞ، ٚأقاّ 

أٚ أقاّ أسزُٖا ب١ٓٝ أْ٘ اؽرتاٖا َٔ فالٕ، ٚأقاّ اآلخض ب١ٓٝ نشيو عٌُ بأعبكُٗا تاصخيا  قزَت، ملا َعٗا َٔ طٜار٠ ايعًِ،

إلثباتٗا أْ٘ اؽرتاٖا َٔ َايهٗا، ٚملقارف١ ايتقضف ايجاْٞ ًَو غريٙ فٛدب بطالْ٘، فإٕ مل ٜعًِ ايتاصٜذ، أٚ اتفل: تغاقطتا، 

 .املضدحيتعاصمُٗا ٚعزّ 

فإٕ ْهٌ أخشٖا َٓ٘ َع بزهلا  .إٔ تهٕٛ بٝز ثايح، فإٕ ارعاٖا يٓفغ٘ سًف يهٌ ٚاسز ميٝٓا ألُْٗا اثٓإ، نالُٖا ٜزعٝٗا .4

 .أٟ: َجًٗا إٕ ناْت َج١ًٝ، ٚقُٝتٗا إٕ ناْت َتك١َٛ، يتًف ايعني بتفضٜط٘، ٖٚٛ تضى ايُٝني يألٍٚ، أؽب٘ َا يٛ أتًفٗا

 .ٚبزهلا، ألٕ احملهّٛ ي٘ بايعني غري َعنيٚاقرتعا عًُٝٗا أٟ: ايعني 
ٚسًف يهٌ ٚاسز ميٝٓا بايٓغب١ إىل ايٓقف ايشٟ أقض ب٘، يقاسب٘، ألْ٘ ٜزعٝ٘ ي٘، نُا يٛ  ٚإٕ أقض بٗا هلُا اقتغُاٖا ْقفني،-

 .ُٗا ابتزا٤ٚسًف نٌ ٚاسز يقاسب٘ ع٢ً ايٓقف احملهّٛ ي٘ ب٘ نُا يٛ ناْت ايعني بٝزٜ .أقض بٗا، ألسزُٖا فإْ٘ حيًف يآلخض
سًف ميٝٓا ٚاسز٠ ألٕ  ٚإال ٜقزقاٙ مل حيًف يتقزٜكُٗا ي٘ يف رعٛاٙ، ٚإٕ قاٍ: ٖٞ ألسزُٖا، ٚأدًٗ٘، فقزقاٙ ع٢ً دًٗ٘ ب٘،-

 .ٜٚكضع بُٝٓٗا، فُٔ قضع سًف ٚأخشٖا ْك عًٝ٘، ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ايغابل فاسب اؿل َُٓٗا ٚاسز غري َعني،

 ايقاؿاتٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ 

 ؼ ٚ ز ايكنا٤أْت٢ٗ بفنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز ايؾٗاراتًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف فن١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛين


